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Sang budgivning. 
(1)Du sorterar korten och räknar dina poäng - om du har fått 12 eller fler tänk: 

”balanserad hand?” Personligen tycker jag det är enklast att lära sig dessa siffer-

kombinationer utantill. Tycker du det är krångligt kan du använda regeln ”Högst en 

dubbelton”. Nästan hälften av gångerna du öppnar budgivningen har du en 

balanserad hand, och dessa bjuds på samma sätt i både Nordisk och Modern 

Standard. Man bjuder ett sangbud antingen direkt eller som andra bud, när man 

öppnar med en sådan hand. Se efter om du har 15-17 och försök sedan lära 

nedanstående tabell utantill. Börja med de 3 första, då de är vanligast! När det gäller 

balanserade händer så stämmer poängberäkning för värdering 

av handen bra – och räkna inte fördelningspoäng, möjligtvis 

bli lite positiv om du har 5332 då det ger möjlighet att 

godspela hackor i den färgen. En av fördelarna med NT-

budgivningen är att svarshanden som regel efter sang-budet 

har en god uppfattning om paret har resurser för att prova att 

bjuda utgång (3NT/4hj/4sp – 25hp/8) eller om man ska stanna 

så snabbt som möjligt. Ibland när man summerar poängen 

landar det så man inte vet vilket. Med exempelvis 15-17 + mina egna 9 = 24-26, om det blir så gör 

svarshanden en ”invit” där öppningshanden får titta lite mer noggrant på sin hand för att avgöra om 

en utgång ska bjudas.  

Öppnaren har 12-14  
(1)Klart vanligast. Har du 4333 eller 5332 väljer du din längsta färg att öppnar med den. (2)Har du 4432 

gäller lite olika regler om du spelar MS eller NS. När jag spelar väljer jag den lägsta (NS), men fördrar 

du ramsan i MS hj/kl/sp/ru så använd den. ( I fallet NS innebär då 1sp nästan alltid 5-korts - 90%, 

motsvarande gäller då 1ru i MS ). (1)Har svarshanden mindre än 11p gäller det att stanna, har 

svarshanden 13 eller mer försöker ni bjuda utgång. Mellanläget 11-12 är osäkert och innebär att 

öppningshanden få avgöra vilket sker med en ”invit”. Inget du behöver kunna om du vet att det är 

25p som gäller – du kan alltid räkna fram läget, eller? (12+13 – 14+11) 

(2)Budsekvenser Förklaring/Tolkning 

(1)1hj-1sp-1NT-? Svarshanden(SH) vet nu läget och blir ”kapten”. 
-10 –> Pass, eventuellt 2hj med 3-korts hjärter om NS.  
11-12 -> Invit 2NT med bal.hand, ny färg (2-trick) om 54/55. 
13- -> Bjud 3NT/4HF eller kravbud (ny färg på 3-trick). 
OBS! Om SH har 6 sp duger denna som trumf! Varför? 

1kl-1hj-1NT-? Ska SH bjuda 2sp om han har 4 korts? Varför inte? Samma som ovan i övr. 

1sp-2ru-2NT-? Om ÖH har 5-korts spader väljer man 2sp även med 5332 – billigare bud. 
SH vet mao att sp är bara på fyra. Mindre utrymme än innan, men samma 
principer. Invit till 3NT är borta, SH har ju minst 10p (2ru) Blir gissning. 

1hj-1NT-? ÖH passar alltid i detta läge med bal 12-14! 

Med inkliv 
 
1kl-(1hj)-1NT 

Blir genast lite mer kinkigt – lär dig använda X (neg. dubbling) på lite sikt. 
I princip bjuder man som utan inkliv, SH kan dock passa med upp till 9p då 
ÖH får chans att bjuda igen. 1NT bjuds då bara om man har håll i 
inklivsfärgen. (Håll = E, Kx, Dknx eller bättre) 

1kl-(1hj)-1sp-(p)-1NT 
1kl-(p)-1hj-(1sp)-? 

Bjuds exakt som ovan. 1NT här lovar inte håll i hj! Du får inte passa på 1sp. 
1NT lovar håll i sp här! Du passar utan håll - SH kommer att få bjuda!  
Inser du skillnaden? 
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1hj-(2kl)-2ru-(3kl)-? Konkurrensbudgivning – här finns inga givna regler - blir att gissa bäst! 
Du vet att din P har lovat 10p, så det blir du som får gissa. Svag med 4-stöd 
i ru bjud 3ru.  Oftast passar du och SH inser att du har mindre än 15p, så 
det blir SH som avgör om utgång kan finnas. Bjuda enligt ”lagen”: 
Har ni 9 trumf bjud 3, 10 bjud 4 – vill du invitera bjud deras färg. (överkurs) 

 

Öppnaren har 15-17  
(1)Med lite stakare hand öppnar man med 1NT. Då detta bud blockerar hela 1-tricksnivån krävs lite 

speciell budgivning för att undersöka om man har en gemensam trumf. Dels finns budet 2kl 

(Stayman) dels finns 2ru/2hj (Överföring), båda är exempel på så kallad konventionell budgivning, 

vilket innebär att man bjuder en färg som man kanske helt saknar kort i. (3)I tävlingsbridge ska sådana 

bud ”alerteras” vilket innebär att partnern till den som avger budet ska knacka i bordet alternativ 

visa den blå lappen i budlådan. (1)Då 1NT är ett begränsat bud har öppnaren ”gjort sitt” och har i den 

fortsatta budgivningen bara att lyda SH, som är ”kapten på skutan”. 

(1)SH kan nu med sina egna poäng avgöra om man ska bjuda utgång eller stanna tidigt. 8-9 är 

invitläget, mindre innebär broms och 10-14 utgång och med mer kan slam finnas. Vidare vet SH att 

partnern har minst två kort i sin kortaste färg. (2)Den fortsatta budgivning bygger på detta och att 

helst säkerställa att den starka handen (dvs den som öppnade på 1NT) ska bli spelförare, då detta 

ofta innebär att man kan få ett gratis-stick i utspelet. 

Svarshanden: Stayman – 2kl (minst 8p) 

(1)Om SH har en eller två fyrkorts högfärger används detta bud, vidare krävs mer än 8p. Med detta 

bud frågar SH öppnaren om 4-korts högfärger. 2hj/2sp betyder 4 kort i den bjudna färgen och har 

man fyra kort i båda, bjuder man hj. Om SH avböjer hj, vet ÖH att SH har 4-korts sp. (För att bjuda 2 

kl måste SH ha en HF – gillar han inte hj så har han alltså sp - indirekt bevisföring) Med den 

informationen gör sedan SH en invit (8-9) eller bjuder utgång direkt om totalen är 25 eller bättre. 

Svarshanden: Överföring  - 2ru->2hj eller 2hj->2sp (oberoende av styrka) 

(1)Om SH har en 5-korts eller längre högfärg bjuder man färgen under, vilket är ett kommando till ÖH 

att bjuda den rätta färgen, dvs den direkt över. 2ru är ett kommando att bjuda 2hj och den som bjöd 

2ru lovar då minst 5 kort i hjärter etc. Om SH har mindre än 7 p är pass nästa bud. Med 8-9 bjuder 

man 2NT om HF var på exakt 5 kort, med 6+ inviterar man med tre i högfärgen. Med 10+ bjuder man 

3NT med 5-korts och 4 direkt i HF med 6+ i längd. (3)Har man 5/4 i HF och 8+, dvs 5 i ena HF och 4 i 

den andra, visar man detta genom att bjuda 2kl. Om svaret blir 2ru, bjud 4-kortsfärgen. ÖH vet då, 

att den andra högfärgen är på 5kort, varefter ÖH med dubbelton bjuder 2NT eller 3NT beroende på 

min resp. max. i sin öppning. Med 3+ kort bjuder ÖH 3 eller 4 i färgen beroende på styrka. 

(3)Har SH 5/5 i hf, börja med 2kl. Efter svaret 2ru, bjuder SH en s.k. upprepad hf-fåga. SH väljer då 

trumf, eftersom hen måste ha minst 3 kort i en av högfärgerna. (ex. 1NT-2kl-2ru-3kl-3/4sp/hj med 

hänsyn till öppn. styrka. OBS! Med 55 vet svarshanden att minst en HF måste duga som trumf! 

(1)Som syns går budgivningen ut på att fastställa gemensamma poängsumman samt undersöka om 

det finns 8 kort tillsammans i någon högfärg. Lågfärgerna ”glöms” bort… 
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(1)Svarshanden: Invit 8-9 

Har SH inget intresse av HF förutsätts att en eventuell utgång ska spelas i NT. Med en sexkorts LF 

inviterar SH genom ett hopp i denna 1NT-3kl/3ru i alla andra fall bjuder man 2NT, som ÖH höjer till 

3NT med 17 eller 16 ”goda” poäng. 

(1)Budsekvenser Förklaring/Tolkning 

1NT-2NT-? SH inviterar till 3NT som ÖH höjer till 3 med 17 alternativ 16 goda poäng. 

1NT-2kl-2ru-2NT-? SH frågar efter 4-kort HF. 2ru betyder ingen HF, med 8-9 inviterar SH i 
övrigt analogt med exemplet ovan. 

1NT-2ru-2hj-? SH passar med 7p och mindre. Med 8-9 bjuds 2NT med 5-korts och 3hj 
med 6+ korts hjärter. Med 10p eller mer blir det i stället 3NT/4hj 

1NT-2kl-2hj-3hj-? SH frågar och ÖH berättar om 4 hjärter eller båda HF. SH som har 4 hjärter 
inviterar med sina 8-9p och bjuder 4hj direktmed 10 eller mer. 

(3)1NT-3kl-? SH har 6-korts klöver (8-9) och ÖH bjuder 3NT med 17 och beroende på sin 
klöver även 3NT med 15/16p. Med 10+bjuder SH 3NT direkt även med 6+ i 
klöver/ruter. Finns ju risk att ÖH passar av inviten. 

(2)Med inkliv 
 
1NT-(2ru)-? 

Risken för inkliv när någon öppnat på 1NT är mindre då alla vet att paret 
som öppnat förmodligen också har flest poäng. Många tycker dock det är 
”roligt” att störa i 1NT-budgviningen, då många blir osäkra hur de ska 
bjuda då. Speciella metoder för att hantera detta har utvecklats – 
Lebensohl, men de flesta brukar bjuda naturligt om man drabbas av inkliv. 

1NT-(2ru)-2NT/3NT I det här fallet får man en varning att ru kan sitta snett, de flesta SH bjuder 
2NT eller 3NT och hoppas på att ÖH har ett bra håll eller två i ru. 

1NT-(2kl)-2ru/hj/sp 
1NT-(2ru)-3kl/hj/sp 

Har du en 5-korts färg bjud den även om du är svag.  
Har du 8-9 och 5-korts bjud den på 3-trick. 
Har du en 6 i HF 9-10p bjud utgång där.  

(2)Öppnaren har 18-19. 
Du har öppnat med din längsta färg och gör sedan ett hopp i NT, ex.vis 1kl-1hj-2NT. SH har redan 

lovat 6p så i de flesta fall höjer han till 3NT med 7 goda poäng och en jämn hand. Observera att det är 

ofta lite svårare att spela NT med en svag hand på bordet, så ofta krävs lite mer än 25p i detta läge. 

Budgivningen kan också ha varit 1hj-1NT-2NT eller 1hj-2hj-2NT, 2NT är ju inget hopp där men visar 

samma, dvs 18-19p och en jämn hand.  SH har visat 6p. Sen finns ytterligare ett alternativ och det är 

1hj-2ru-3NT, vilket ju är helt OK då SH med 2ru ska ha 10p minst, dvs 28+ finns gemensamt. 

Budsekvenser Förklaring/Tolkning 

1kl-1hj-2NT-? SH passar med 6-7p, bjuder 3/4hj med 6-korts beroende på gemensam 
styrka. Bjuder ny färg på 3 (krav) för att berätta om håll, sådana bud 
behöver inte alltid vara äkta (dvs med 4 korts längd).  

1hj-1sp-2NT-? Likartad med ovan, med 3-korts hj föreslår man utgång i hj om ÖH hade 5. 

1sp-1NT-2NT-? Bjuder SH 3 i ny färg kan det vara ett försök att rädda situationen. Svag 
med en lång (6+) färg han inte kunde bjuda på 2trick då 10p saknas. Finns 
anpassning bjuder ÖH ofta utgång – det är ju nära… 
3sp visar 3-korts stöd och ber ÖH välja 3NT/4sp 

1hj-2kl-3NT-? Alltid pass!  
Med 12p kan man fråga efter E med 4NT för att undersöka ev. slam. 

Med inkliv 
 
 

Risken för inkliv med gemensam styrka på minst 24p är begränsad. Kan 
dock hända att motståndarna kliver in på låg nivå, vilket oftast inte stör 
utan bara är till hjälp. 

1ru-(1hj)-1sp-(p)-
2NT-(p)-? 

Vi får en varning att hj kan sitta snett så vi bör undvika 3NT om vi inte har 
håll i hjärter. Troligen har ÖH ett håll annars hade han undvikit 2NT, kanske 
är 4sp med 52-trumf ett bättre alternativ? 



 

NT Budgivning 4 2017-03-22 

 

(2)Öppnaren har 20-21/22-24. 
Med en så stark hand inleder man budgivningen med 2NT alt 2kl-2ru-2NT. ÖH har berättat sitt och 

SH blir kapten precis som vid 1NT. Buden är analoga med Stayman/Överföring efter 1NT, bara ett 

snäpp högre. Poänggränserna för SH styrs av vad ÖH berättat. 

 

Budsekvenser Förklaring/Tolkning 

2NT-pass Man bör ha 26-27p gemensamt när man bjuder 3NT med ojämna händer 

2NT-3hj-3sp-? Överföring till spader, SH har 5-korts eller fler. Med 26+ tillsammans svara 
man 3NT med 5-kort och 4sp med 6-korts och kan då vara lite svagare. 

2NT-3kl-? SH ser gemensamt 26 och frågar efter 4-korts HF. Efter svaret 3NT/4hj/4sp 

 

(3)Öppnaren har 25-. 
Händer mycket sällan. Budsekvensen är 2kl-2ru-3NT, skulle svarshanden ha 8+ finns troligen slam 

vilket händer ännu mer sällan… Fråga då efter ess med 4NT. 

(1)Sammanfattning. 
Hälften av gångerna du öppnar har du en jämn hand, kontrollera alltid om bal när du räknat dina p. 

Vanligast är att du har 12-15, som bjuds som vanligt, men där öppnaren väljer ett NT-bud i andra 

ronden, bjud 1/2NT även om du inte har håll i alla färger, du lovar bara en jämn fördelning! 

Öppningsbudet 1NT (15-17) känns obekvämt därför budgivningen är konventionell och onaturlig.  

SH indelas i tre lägen (0-7/8-9/10+) pass/invit/bjuder utgång. 25? Bjud utg! 8HF? Bjud HF som trumf! 

Vid invit gäller - ÖH passar med 15 och 16 dåliga och bjuder utgång med 16 goda eller 17. Svararens 

första bud efter öppningen 1NT: 

 Har du ingen HF med 4 - bjud pass eller NT beroende på styrka (p/2NT/3NT).  

 Har du 8p+ och exakt fyra kort i hj, sp eller båda bjuder du 2kl. Öppnaren svarar 2hj (hj/ 

båda) och 2sp (bara sp). SH gör sedan invit eller bjuder utgång (8/10) i NT eller HF. 

 Har SH 5+ i någon HF (0p+) bjuds 2 i färgen under (överföring), öppnaren måste bjuda färgen 

över!! Om SH har 6+ vet han att färgen duger som trumf och bjuder den- Med exakt 5 frågar 

man ÖH om det finns 3+ i den överförda färgen genom att bjuda ett NT-bud. Beroende på 

0/8/10 bjuder SH pass/invit/utgång. Har ÖH 3 kort i den överförda färgen bjuder ÖH oftast 

utgången i HF annars passas budet (2NT/3NT) av. 

 


